
    

Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: 24.05.2022 

Møtestart: kl. 19.00, Legenes Hus 
 

Tilstede: leder Grethe Fosse, Tord Moltumyr (årsmøtevalgt), Yngvild S. Hannestad (PSL), Katrine 

Furnes Havre (OF), Haris Causevic (YLF), Anna Emken (NMF), Bjørg Merete Hjallen, 

(årsmøtevalgt), Marit Voltersvik (LSA), Elisabeth Stura (AF),  

Teams: Hilde Norborg (LVS) 

Forfall:), Anne Kristine Jordal (Namf, Nfam), Ole-Jacob Mølleløkken (vara Namf) 

Gjest/observatør: Audun Brendbekken, ny redaktør Paraplyen og Anne Laue (leder kurskomiteen) 

Referent: Adm. Kons. Therese Sæbøe Strand 

  

Sak 16/22) Gjennomgang av referat fra styremøtet 26.04.2022 - godkjent 

 

Sak 17/22) Lån til Legenes Hus for maling av fasade  

Legenes Hus skal males i sommer og Husstyret ber styret i HLF om økonomisk hjelp til 

utførelse av jobben. Styret er positive til dette og ber Husstyret sjekke at firmaet som har 

levert tilbudet er seriøse og at jobben blir gjort ordentlig.  

 

Vedtak: Styret i HLF godkjenner et lån til Legenes Hus tilsvarende mottatt pristilbud 

fra firmaet som skal utføre jobben. 

 

Sak 18/22) Valg av ny nestleder i styret i HLF 

Årsmøte velger ny leder, styret velger ny nestleder. Katrine Furnes Havre går ut av OF, og ny 

representant fra OF kommer inn i styret fra juni, Torbjørn Kristensen (OF). Det jobbes med 

saken inntil neste styremøte 14.juni. 

 

Sak 15/22) Orienteringssaker 

Ved en eventuell streik kan styret tilrettelegge for tillitsvalgte 

 

Sak 10/22) Årsmøte 08.06.2022 – status 

Styret foreslår Anne Kristine Jordal som møtedirigent, i tilfelle forsinkelser vil styret ordne 

med en «backup» for henne. Tidligere sekretær Wesnes blir forespurt om å være referent 

sammen med adm.kons. 

Adm. kons. sender ut påminnelse om påmelding til årsmøteseminaret. 

De tillitsvalgte kan også informere videre til sine respektive medlemmer.  

Det serveres grillmat fra kl 16.30, seminar med Pål Iden fra kl 18.00. Årsmøte fra kl 19.30. 

Årsmeldingen og årsregnskapet sendes styret via revisor som legger til rette for elektronisk 

signering. I forkant av årsmøtet sendes årsmeldingen ut til styret for gjennomgang før den 

sendes revisor. Tord Moltumyr følger opp med regnskapskontoret vedr. et ev. møte om 

årsregnskapet, og avklarer om det må være signert før årsmøtet. 

Åresmedlem kunngjøres på årsmøtet. Yngvild Skåtun Hannestad sjekker ut aktuelt gave. 

Leder deler ut og sier noen ord. Merete Hjallen er valgt til nestleder i HLF og Torbjørn 

Kristensen (OF) kommer inn for Katrine Furnes Havre. 

 

Sak 05/22) Aktuelle høringer  

Høring om fritt behandlingsvalg – fritt sykehusvalg skal fortsette, institusjon må være 

godkjent av Helfo. Helse Vest kan inngå avtale med eks. private helseaktører og de behøver 

ikke være godkjent av Helfo for å kunne brukes for pasienter.  

Akademisk ytringsfrihet – hva tenker LVS om det? 

 



HLF avgir ingen høringssvar. 

 

Sak 06/22) Paraplyen  

Nyansatt redaktør Audun Brendbekken har laget to artikler som kommer i Paraplyen, de er 

også lagt ut på hjemmesiden. Tord Moltumyr skriver litt fra Landsstyremøtet, de øvrige 

styremedlemmene har fått frist til å levere stoff innen 10.juni. Redaktør har også kontaktet 

Sogn og Fjordane legeforening. Resultatet av spørreundersøkelsen er godt, 209 medlemmer 

har svart på spørreundersøkelsen, sendt ut til 3400 medlemmer.  

55% leser kun papirutgaven og HLF ønsker å fortsette å gi ut denne sammen med en 

elektronisk utgave. 

 

Sak 07/22) Siste nytt fra kurskomiteen 

Bedre påmelding til Rosendalskurset, 39 stk per 24.05.22. Kursprogram til høstkurset om 

ernæring er ganske klart, og kan legge ut mulighet til påmelding til kurs om ernæringskurs.  

 

Sak 08/22) Runden rundt bordet 

Tord Moltumyr viser til en evaluering fra koronakommisjonen som synliggjør at 

kommuneoverlegen bør få mere ansvar i kommunen, samfunnsmedisin er viktig, men blir 

ofte ikke tilgodesett sin arbeidsinnsats, spesielt under koronapandemien. 

AF har hatt våruke, skuffet over at det ikke er kommet noe ekstra bevilgninger over 

statsbudsjettet, skuffet over Helseministeren. Det snakkes om strukturelle endringer, hva 

betyr det? Hvis det ikke kommer mer fra politikerne skal AF ha ekstraordinært årsmøte om 

denne fastlegekrisen. Mistillit til politikerne. Det private helsevesenet står på trappen og vil 

tilby flere tjenester for fastlegene.  

ALIS fungerer bra! Flere medisinstudenter, spesielt sisteårsstudenter, er generelt skeptisk til å 

bli fastlege. Ylf forbereder seg til forhandlinger. Marit Voltervik viser til interessant og 

«skremmende» foredrag om klimaendringer, hvordan det kan gi helseutfordringer til 

mennesker, hjerte og lungesykdommer de neste årene. 

PSL viser til nyhet om innføring av felles henvisningsmottak med psykologer/psykiatere. 

LVS har deltatt på fagpolitisk seminar, og forhandlinger. 

Ellers er det generell enighet om god møtestruktur, og styremedlemmene er blitt bedre kjent. 

 

 

Eventuelt  

 

Ingen saker 

 

 

 

 


